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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i d'acord amb el que preveu el 
Programa Anual d'Actuació de 2016 (PAA2016), ha auditat els epígrafs de 
"Deutors pressupostaris", "Deutors per administració de recursos per 
compte d'altres ens públics", "Altres deutors", "Tresoreria", "Provisions 
per a riscos i despeses", "Creditors no pressupostaris” i "Creditors per 
administració de recursos per compte d'altres ens públics" inclosos en 
els comptes anuals de 2015 de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia 
Agrària (AVFGA). També hem revisat determinats aspectes puntuals 
referits als ingressos i despeses de les "Transferències i subvencions". 
L'abast de l'auditoria financera està limitat a aquests elements. 

Els comptes anuals de l'AVFGA comprenen el balanç a 31 de desembre de 
2015, el compte del resultat economicopatrimonial, la liquidació del 
pressupost i la memòria corresponents a l'exercici acabat en aquesta 
data, i s'adjunten íntegrament en l'annex I d'aquest Informe. 

A més, hem planificat i executat una fiscalització de seguretat limitada 
que ens permeta expressar conclusions sobre si la gestió de les 
subvencions està d'acord, en tots els aspectes significatius, amb les 
normes aplicables. 

En combinació amb la fiscalització realitzada hem dut a terme el control 
formal de la rendició de comptes, a fi de comprovar la seua adequada 
formalització, aprovació i rendició. 

El marc normatiu que resulta aplicable es detalla en el volum III de 
l'Informe del Compte General de la Generalitat de l'exercici 2015, dedicat 
als organismes autònoms. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE L'AVFGA EN RELACIÓ AMB ELS 
COMPTES ANUALS 

Els òrgans de gestió de l'AVFGA són responsables de formular els 
comptes anuals de l'Entitat, perquè expressen la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, de l'execució del pressupost i dels 
resultats de l'AVFGA, d'acord amb el marc normatiu d'informació 
financera aplicable, que s'identifica en la nota 1.1 de la memòria de 
l'AVFGA, i del control intern que consideren necessari per a permetre la 
preparació dels comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a 
frau o error. 

Els dits comptes van ser formulats pel director de l'AVFGA el 31 de març 
de 2015 i presentades a la Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General de la Generalitat, segons la normativa aplicable el 29 de juny de 
2015, juntament amb l'informe d'auditoria dels comptes anuals previst 
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en l'article 62.bis del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la 
Generalitat. El dit informe conté una opinió amb excepcions referents als 
comptes de deutors i creditors per administracions de recursos i a les 
transferències no aplicades a la seua finalitat. Quant a l'aprovació dels 
comptes no s'esmenta aquest tràmit en l'estatut de l'Agència. 

A més de la responsabilitat de formular els comptes anuals adjunts, els 
òrgans de l'AVFGA han de garantir que les activitats, les operacions 
financeres i la informació reflectides en dits comptes resulten de 
conformitat amb les normes aplicables, així com establir els sistemes de 
control intern que consideren necessaris per a aquesta finalitat. En 
particular han de garantir que les gestions de la tresoreria i de les 
subvencions es realitzen segons la normativa corresponent. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre determinats elements inclosos en els comptes anuals de 2015 
(vegeu el seu detall en l'apartat 1), basada en fiscalització efectuada, que 
en ser d'abast limitat, no versa sobre els comptes anuals en el seu 
conjunt, sinó sobre els elements assenyalats. També hem d'expressar 
conclusions sobre el compliment de la normativa en la gestió de les 
subvencions durant el dit exercici. Amb aquesta finalitat, hem dut a 
terme el treball d'acord amb els Principis fonamentals de fiscalització de les 
institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura, recollides en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Els dits principis 
exigeixen que acomplim els requeriments d'ètica, així que planifiquem i 
executem la fiscalització a fi d'obtenir una seguretat raonable que els 
elements revisats dels comptes anuals estan lliures d'incorreccions 
materials i que la gestió de les subvencions i la informació reflectida en 
els comptes anuals de 2015, resulten de conformitat en tots els aspectes 
significatius amb les normes aplicables. 

Una fiscalització requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d'auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes 
anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els comptes 
anuals, deguda a frau o error. En efectuar les dites valoracions del risc, 
l'auditor té en compte el control intern rellevant perquè l'entitat prepare 
els epígrafs indicats dels comptes anuals, a fi de dissenyar els 
procediments d'auditoria adequats en funció de les circumstàncies i no 
amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern 
de l'entitat. Una auditoria també inclou l'avaluació de l'adequació de les 
polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions 
comptables realitzades per la direcció, així com l'avaluació de la 
presentació dels epígrafs auditats. 
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Considerem que l'evidència de l'auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a fonamentar la nostra opinió 
d'auditoria financera de les àrees revisades i les conclusions sobre la 
fiscalització de les subvencions. 

4. AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Opinió  

En la nostra opinió, els elements revisats dels comptes anuals de 
l'AVFGA de l'exercici de 2015 s'han preparat en tots els aspectes 
significatius d’acord amb el marc normatiu d'informació financera que 
resulta aplicable i, en particular, amb els principis i criteris comptable 
que hi conté. 

4.2 Paràgrafs d'èmfasi 

Segons s'indica en la memòria de l'AVFGA, durant l'exercici 2015 s'han 
dotat provisions per a riscos i despeses pels dos conceptes següents: 
d'una banda, 23.326.017 euros per a riscos derivats dels expedients de 
responsabilitat financera per incompliment del dret comunitari; i de 
l'altra, 70.294 euros per als riscos derivats per aplicació de la norma 
comunitària 50/50. En el passiu del balanç aquestes provisions figuren 
desglossades a llarg i a curt termini per 24.646 euros i 23.371.664 euros, 
respectivament. 

Pel que fa a la primera de les provisions esmentades, el 2015 l'AVFGA ha 
canviat el criteri de comptabilitat d'aquesta provisió, atenent l'opinió 
manifestada per la Sindicatura de Comptes en l'informe de l'exercici 
2014, i l'ha dotat per l'import estimat global de tots els expedients de 
liquidació oberts per la Comissió Europea dels quals es tenia 
coneixement a 31 de desembre de 2015. Per a estimar la provisió, 
l'AVFGA utilitza la documentació que li proporciona el Fons Espanyol de 
Garantia Agrària (FEGA) i, al respecte, s'ha observat que els procediments 
s'han de millorar per garantir que l'Agència disposa de la informació 
completa i suficient de totes les investigacions en curs al tancament de 
cada exercici. 

Quant a la segona provisió, que també s'ha dotat el 2015 en atenció a les 
recomanacions dels informes de la Sindicatura d'exercicis anteriors, 
respon a les possibles pèrdues per aplicació de l'article 54 del Reglament 
(UE) 1306/2013, el qual regula l'aplicació de l'anomenada regla del 50/50, 
per als deutes per irregularitats pendents de recuperació amb un termini 
de quatre anys de vigència. 

D'altra banda, s'informa també en la memòria sobre les contingències 
que puguen derivar-se d'altres investigacions obertes per l'Oficina de 
Lluita Antifrau del Tribunal de Comptes Europeu (OLAF). 
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5. CONCLUSIONS QUANT AL COMPLIMENT DE LES SUBVENCIONS 

a) Correccions financeres de les autoritats comunitàries 

- L'AVFGA en la seua condició d'organisme pagador de les 
ajudes finançades amb els fons comunitaris Fons Europeu 
Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA) i Fons Europeu Agrícola 
de Desenvolupament Rural (FEADER), té l'obligació de complir 
amb el Reglament (UE) número 1306/2013 del Parlament 
Europeu i el Consell, de 17 de desembre de 2013. Aquesta 
norma estipula que els estats membres han d'establir i posar 
en marxa un sistema integrat de gestió i control per a garantir 
una protecció eficaç dels interessos financers de la Unió 
Europea. Les investigacions desenvolupades per la Comissió 
Europea, els efectes econòmics de les quals hem descrits en 
l'apartat 4.3, han constatat com a deficiència més comuna de 
l'AVFGA, la falta o insuficiència en l'aplicació dels controls 
exigits per la normativa comunitària. 

b) Línia "Règim de pagament bàsic" 

- L'Ordre de Bases no compleix els aspectes mínims que 
estableix l'article 165.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 
Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i 
de Subvencions. 

- La resolució que estableix la convocatòria no inclou el 
contingut mínim obligatori que preveu l'article 3 de l'Ordre de 
Bases. 

- En tots els expedients revisats s'incompleix el termini establit 
per a dictar la resolució de concessió. 

- No hi ha resolució expressa de concessió de subvenció a cada 
beneficiari. 

- Les resolucions de pagament estan emeses fora del termini 
previst. 

c) Línia "Ajudes agroambientals" 

-  No es compleix el termini per a dictar i notificar la resolució 
d'ajudes. 

d) Línia "Programes operatius" 

- Els pagaments s'han realitzat fora del termini establit en la 
normativa reguladora. 
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- No consta el compliment de l'article 160.1.c) de l'LHPSPIS 
relatiu a donar compte al Consell. 

6. ALTRES QÜESTIONS QUE NO AFECTEN LES CONCLUSIONS 

Com a una part de la fiscalització realitzada, en els apèndix 1 i 2 d'aquest 
Informe s'inclouen aquelles observacions que no afecten les conclusions, 
juntament amb una determinada informació addicional que la 
Sindicatura considera que puga resultar d'interès als destinataris i 
usuaris del present Informe. 

7. RECOMANACIONS 

Els òrgans responsables de l'AVFGA (vegeu apartat 2 d'aquest Informe), a 
més d'adoptar les mesures correctores dels fets descrits en els apartats 4 
i 5 anteriors, han de tenir en compte les recomanacions que a 
continuació assenyalem per tal de millorar la gestió de l'Entitat. 

Cal assenyalar que l'AVFGA ha informat a aquesta Sindicatura de 
Comptes, mitjançant un escrit de 12 de maig de 2016, sobre les mesures 
adoptades a fi d'atendre les recomanacions assenyalades en l'informe de 
l'exercici anterior, que han sigut objecte de comprovació en el curs de la 
present fiscalització. 

a) Considerem oportú mantenir les següents recomanacions 
proposades en informes d'exercicis anteriors: 

a.1) L'AVFGA ha de continuar aclarint els criteris d'imputació 
comptable, tant quant a la comptabilitat pressupostària com a 
la patrimonial, a fi de mostrar de manera clara i verificable en 
els seus comptes anuals l'activitat econòmica i financera 
realitzada en l'exercici i la seua situació patrimonial. A 
aquests efectes, seria desitjable que la comptabilitat mostrés 
de forma separada els diferents nivells de gestió dels recursos 
públics, ja siga per compte propi, per compte de la Unió 
Europea o de forma delegada a l'Administració de la 
Generalitat. 

a.2) Totes les convocatòries d'ajudes haurien de comptar 
prèviament amb un d'informe jurídic. 

a.3) Deixar constància documental en els expedients de les 
comprovacions realitzades sobre els requisits exigits als 
sol·licitants d'ajudes. 

a.4) Adoptar les mesures necessàries per a realitzar els pagaments 
de les ajudes dins dels terminis aplicables. 
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b) Les següents són recomanacions sobre altres aspectes que s'han 
posat de manifest en la present fiscalització: 

b.1) Realitzar les gestions necessàries per aclarir les divergències 
existents entre els imports que estan pendents de cobrament 
de la via executiva que s'indiquen en els comptes anuals de 
l'Agència i els informats per l'Institut Valencià 
d'Administració Tributària (IVAT). 

b.2) Sol·licitar o coordinar amb l'organisme estatal FEGA un 
procediment per al subministrament clar i adequat de la 
informació sobre les investigacions comunitàries obertes al 
tancament de cada exercici. 
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APÈNDIX 1. REVISIÓ DE LA TRESORERIA 

1. Informació comptable 

La tresoreria a 31 desembre 2015 puja a 14.287.612 euros, que comprèn 
els saldos de set comptes bancaris. El moviment de l'exercici es descriu 
en l'estat de tresoreria, nota 5.3.3 de la memòria. 

L'increment del saldo a la fi de 2015 respecte al de l'exercici anterior es 
deu, fonamentalment, a cobraments del Ministeri d'Agricultura i Medi 
Ambient. 

Durant l'exercici 2014 l'AVFGA va culminar la regularització comptable 
dels comptes de tresoreria, sobre la qual aquesta Sindicatura va 
expressar una opinió amb excepcions en l'informe del dit any. 

2. Processos de gestió de la tresoreria 

En l'apartat 6.2 de l'informe de fiscalització de l'exercici 2012, dedicat als 
"Controls en el procés de gestió de la tresoreria", es van detallar les 
principals deficiències de control intern i les recomanacions oportunes. 
Des de llavors, l'Agència ha implantat diverses de les recomanacions, i la 
situació de les que continuen vigents és la següent: 

a) El pla d'auditories ha d'establir auditories anuals que garantisquen 
l'adequada comptabilitat de les despeses i obligacions reconegudes de tota 
l'activitat i que aquestes es duguen a terme. 

 Per a l'exercici 2015 es va aprovar un pla d'auditories del Servei 
d'Auditoria Interna de l'AVFGA que incloïa la revisió de determinats 
aspectes del seu funcionament comptable. Amb aquesta finalitat, 
s'ha realitzat una auditoria del sistema de seguretat de la 
informació i una revisió del sistema de comptabilitat i pagaments. 
El pla de l'exercici 2016 inclou, entre altres actuacions, una 
auditoria de seguretat de gestió de la informació i un seguiment de 
les recomanacions. La recomanació pot considerar-se implantada. 

b) Formalitzar i aprovar el procediment que garantisca que abans de la 
sol·licitud dels fons europeus, es disposa dels fons autonòmics i estatals. 
Per evitar retards en les aportacions financeres s'haurien de formalitzar els 
corresponents acords entre les administracions implicades. 

 L'Agència està definint un sistema de certificació que acredite que 
els fons autonòmics i estatals estan disponibles abans de la 
sol·licitud dels fons europeus. Aquest sistema està pendent 
d'implantació. 
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c) Establir un conveni amb la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic que 
permeta actualitzar periòdicament la informació de deutors i preveja el 
règim de traspàs dels fons recaptats en executiva. 

 La recomanació continua vigent. 
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APÈNDIX 2. REVISIÓ DE LES SUBVENCIONS 

1. Abast de la fiscalització 

Tal com hem indicat en l'apartat 1 de l'Informe, la fiscalització de l'àrea 
de "Subvencions" ha tingut l'abast següent: 

En l'auditoria financera, s'ha limitat a comprovar els elements dels 
comptes anuals següents: 

a) Balanç. Els comptes de l'actiu i del passiu vinculats amb l'àrea de 
"Subvencions" que en l'informe d'aquesta Sindicatura de 2014 van 
ser objecte d'excepcions sobre els seus saldos o sobre l'operatòria 
comptable. Aquests comptes són els següents: deutors 
pressupostaris, deutors per administració de recursos a compte 
d'altres ens públics, altres deutors, tresoreria, provisions per a 
riscos i despeses, creditors no pressupostaris, creditors per 
administració de recursos a compte d'altres ens públics. 

b) Compte de resultats i liquidació del pressupost. Els ingressos de 
l'epígraf "Transferències i subvencions". Pel que fa a les despeses 
per subvencions, la fiscalització realitzada ha sigut de compliment. 

La revisió del compliment de legalitat ha tingut un abast limitat en els 
aspectes següents: 

a) Les correccions financeres derivades de les comprovacions de les 
autoritats europees. 

b) El seguiment de les quatre línies de subvencions que van ser 
revisades en la fiscalització de 2014, així com dels expedients que 
van ser seleccionats per a comprovar els pagaments realitzats a 
càrrec de l'exercici de 2015. 

Les conclusions sobre la fiscalització realitzada figuren en els apartats 4 i 
5 de l'Informe. A més a més, com a resultat del treball realitzat, s'han 
posat de manifest altres aspectes d'interès que comentem en els 
apartats següents. 

2. Comptes del balanç 

2.1 Deutors pressupostaris 

Els deutors representen, amb 91.635.333 euros, el 85,1% del total actiu. La 
major part corresponen als deutors pressupostaris, per un import de 
90.190.958 euros, que comprenen 22.327.552 euros dels drets pendents de 
cobrament de la liquidació del pressupost d'ingressos de 2015 (pàgina 16 
de la memòria), més 67.863.406 euros dels pendents d'exercicis tancats 
(pàgina 81 de la memòria). 



Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. Exercici de 2015 

32 

El deutor més significatiu és la Generalitat, amb 88.751.125 euros, 
derivats de les transferències corrents i de capital pendents d'abonar a 
l'Agència. 

Durant l'exercici 2015 s'han anul·lat drets pendents de cobrament, tant 
del pressupost corrent com dels tancats, per imports de 5.302.950 euros i 
de 8.875.308 euros, respectivament. Les anul·lacions d'exercicis tancats, 
comptabilitzades a càrrec del compte 6799 "Altres despeses i pèrdues 
d'exercicis anteriors", s'han realitzat per indicacions de l'IGG en relació 
amb l'aplicació del Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, sobre reintegrament de transferències corrents i 
de capital no aplicades a la seua finalitat. Les anul·lacions del pressupost 
corrent responen a la no realització, total o parcial, de les actuacions 
previstes en els programes d'actuació de l'Agència. 

2.2  Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics 

Sobre l'operatòria comptable de l'administració de recursos per compte 
d'altres ens, és important la descripció que figura en la nota 5.9 de la 
memòria. 

L'Agència registra en l'actiu del balanç, compte 450, "Deutors per 
administració de recursos d'altres ens públics", les liquidacions que 
practica pels reintegraments que han de realitzar els perceptors de les 
ajudes, amb abonament simultani al passiu del balanç, compte 452, 
"Creditors per administració de recursos d'altres ens públics", per 
reflectir l'obligació de pagament d'aquests reintegraments als fons 
europeus. 

La recaptació dels reintegraments en període voluntari la tramita 
directament l'AVFGA. Per a la recaptació en via executiva, l'AVFGA 
trasllada la relació de deutors a la Direcció General de Tributs i Joc (DGTJ) 
de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. 

A 31 desembre 2015, els comptes 450 i 452 mostren saldos d'1.649.519 
euros i d'1.743.859 euros respectivament. La diferència entre els dos 
imports, 94.340 euros, correspon al saldo que presenta el compte 453, 
que recull els cobraments realitzats per l'Agència pendents de pagament 
al pressupost comunitari. 

La composició i els moviments del compte 450 figura en el quadre 1 de la 
nota 5.9 de la memòria (pàgina 94), que es pot resumir així: 
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Quadre 1: Deutors per administració de recursos d'altres ens públics 
 

Compte 450  

Drets pendents de cobrament 31-12-2014 1.866.680 

Drets reconeguts 679.706 

Drets anul·lats -142.698 

Drets cancel·lats per insolvències -49.791 

Drets cancel·lats per prescripció -156.627 

Recaptació -547.751 

Drets pendents de cobrament 31-12-2015 1.649.519 

Dels moviments del quadre anterior s'ha seleccionat una mostra de drets 
reconeguts (que representa el 18,3% dels drets reconeguts de l'exercici) i 
de drets cancel·lats per prescripció (que constitueix el 33,9% dels drets 
donats de baixa). En la revisió realitzada no s'han detectat aspectes 
crítics significatius. 

Quant als drets pendents de cobrament al tancament de 2015, la seua 
situació es mostra en el quadre 1.2 de la memòria (pàgina 96). Del total 
pendent, la major part, 1.621.195 euros, es troba en via executiva, si bé 
652.741 euros dels quals han estat recaptats per la DGTJ i estan pendents 
de transferir a l'Agència. 

També s'informa en la memòria (pàgina 85) que hi ha expedients de 
reintegrament d'ingressos propis pendents de cobrament a 31 desembre 
2015 per un total de 373.847 euros, 340.202 dels quals es troben en via 
executiva, i 79.233 euros d'aquests han estat recaptats per la DGTJ i estan 
pendents de transferir a l'Agència. 

Com a resum, l'import cobrat per la DGTJ en via executiva que està 
pendent de transferir a l'Agència és de 731.974 euros. No obstant això, la 
documentació de l'Institut Valencià d'Administració Tributària —entitat 
creada per la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de 
Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat— 
indica que l'import que està pendent d'abonament és de 326.387 euros. 
Existeix per tant una diferència de 405.588 euros entre les dues fonts de 
dades, i referent a això es considera que l'AVFGA ha de realitzar totes les 
gestions necessàries per aclarir les divergències i donar el tractament 
comptable adequat. 

2.3 Creditors no pressupostaris 

La seva composició a 31 desembre 2015 figura en la nota 5.8.B de la 
memòria (pàgina 90). En el quadre següent es mostra la comparança 
entre els comptes amb els saldos de 2015 i els de 2014: 
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Quadre 2: Creditors no pressupostaris 

Comptes 31-12-15 31-12-14 

419 Creditors no pressupostaris per transferències 328.906 0 

478 Conveni FEDER 122.558 16.719 

479 Conveni FEAGA 2.964.825 85.245 

551 Retencions embargaments 88.817 277.268 

Total 3.505.106 379.232 

Els comptes 478 i 479 apleguen els fons FEDER i FEAGA pendents 
d'aplicar al pressupost de l'Agència, la finalitat dels quals és la concessió 
de les subvencions. L'important increment experimentat pel compte 479 
és conseqüència, tal com indica la memòria dels comptes anuals, del 
saldo pendent d'aplicar de l'última petició de fons de l'exercici que es va 
realitzar amb caràcter extraordinari d'acord amb les instruccions 
rebudes del FEGA. Com que la dita petició es va efectuar a l'alça, al final 
de l'exercici han quedat  fons sense utilitzar que estan sent aplicats en 
l'exercici de 2016. 

2.4 Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics 

Els aspectes més significatius de la revisió realitzada s'han posat de 
manifest en l'apartat 2.2 anterior. 

3. Compte del resultat econòmic i patrimonial 

3.1 Ingressos 

En el compte del resultat econòmic i patrimonial, els ingressos per 
subvencions figuren en l'epígraf 4, "Transferències i subvencions", que 
mostra el desglossament següent: 

Quadre 3: Ingressos per transferències i subvencions 
 

Ingressos 2015 2014 

Subvencions corrents 96.138.303 172.715.107 

Subvencions de capital 57.412.899 85.279.448 

Total subvencions 153.551.202 257.994.555 

Total ingressos exercici 159.055.809 261.043.538 

% sobre total 96,5% 98,8% 

Els ingressos per transferències i subvencions de 2015 són 153.551.202 
euros, xifra que representa el 96,5% del total dels ingressos, i han 
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disminuït un 40,5% respecte a 2014. Els seus imports coincideixen amb 
els drets reconeguts en el pressupost d'ingressos. 

3.2 Despeses 

En el compte del resultat econòmic i patrimonial, les despeses per 
subvencions figuren en l'epígraf 4, "Transferències i subvencions", que 
mostra el desglossament següent: 
 

Quadre 4: Despeses per transferències i subvencions 

Despeses 2015 2014 

Subvencions corrents 84.842.265 150.822.811 

Subvencions de capital 47.503.157 46.968.223 

Total subvencions 132.345.422 197.791.034 

Total despeses exercici 166.512.335 211.742.034 

% sobre total 79,5% 93,4% 

Les despeses per transferències i subvencions de 2015 són 132.345.422 
euros, xifra que representa el 79,5% del total de les despeses, i han 
disminuït un 33,1% respecte a 2014. Els seus imports coincideixen amb 
les obligacions reconegudes en el pressupost de despeses. 

Quant a l'epígraf 5, "Pèrdues i despeses extraordinàries", reuneix els 
conceptes següents que ja han sigut comentats en apartats anteriors 
d'aquest Informe: 

Quadre 5: Pèrdues i despeses extraordinàries 

Comptes 31-12-15 

Despeses extraordinàries  

Dotació a la provisió per correccions financeres 23.326.017 

Dotació a la provisió per norma 50/50 70.294 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis   

Despeses exercicis anteriors Decret 204/90 8.875.308 

Modificació drets exercicis tancats 65.177 

Total 32.336.796 
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4. Liquidació del pressupost 

4.1 Ingressos 

Els drets reconeguts han sigut de 173.294.314 euros, dels quals 
100.906.722 euros corresponen al capítol 4 i 71.863.678 euros al capítol 7. 
La major part provenen dels fons FEAGA i FEADER, a més dels de la 
Generalitat. La seua informació en la memòria es presenta en les notes 
5.5.1 i 5.5.2. Quant als principis comptables que aplica l'AVFGA es 
resumeixen així: 

- Les transferències corrents i de capital que financen les despeses de 
funcionament, inversions i subvencions corrents i de capital, 
atorgades per l'Administració de la Generalitat amb caràcter 
nominatiu a l'AVFGA, es reconeixen amb la publicació de la Llei de 
Pressupostos. 

- Les transferències de MAGRAMA, FEAGA i FEADER es registren en el 
moment de comptabilitzar en el pressupost de despeses la proposta 
de pagament per l'import implícit de l'aportació. Aquest principi ha 
estat introduït en 2015 modificant el d'exercicis anteriors, en els 
quals l'AVFGA reconeixia els drets en el moment de realitzar les 
peticions de fons. El canvi de criteri, que es considera raonable, 
s'explica en l'apartat 5.6 de la memòria. 

La fiscalització realitzada ha abastat un 34,1% del total, resultant les 
observacions que s'han comentat en apartats anteriors de l'Informe. 

4.2 Despeses 

Les obligacions reconegudes han pujat a 139.041.125 euros, 84.842.265 
euros dels quals corresponen al capítol 4, i 47.503.157 euros al capítol 7, 
en els dos casos en el concepte "A empreses privades". La seua 
informació en la memòria presenta un desglossament detallat de cada 
línia de FEAGA i FEADER. També s'ofereix informació sobre els convenis 
subscrits amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) per 
al prefinançament de les ajudes amb càrrec al FEAGA i al FEADER. 

Quant als principis comptables que aplica l'AVFGA, tan sols s'indica que 
les despeses per transferències són conseqüència de les convocatòries 
d'ajudes en el marc de la Política Agrària Comuna (PAC), corresponents a 
fons cofinançats FEADER i FEAGA. No s'expliquen els criteris comptables 
de reconeixement pressupostari, tal com sí es fa en ingressos. 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació 
comptable, es mostra el desglossament del capítol 4 "Transferències 
corrents" per línies de subvenció: 
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Quadre 6: Transferències corrents 
 

Línies 
Obligacions 
reconegudes Pagaments 

Pendent 
pagament 

Règim de pagament únic  19.560.497 19.181.525 378.972 

Règim de petits agricultors 19.223.320 18.700.848 522.472 

Ajudes agroambientals 12.597.640 12.597.640 0 

Pràctiques beneficioses medi ambient 9.960.432 9.830.427 130.005 

Règim de pagament únic 4.725.532 4.708.168 17.364 

Promoció-R.1308/13. Article 45 2.327.195 2.327.195 0 

Jubilació anticipada 1.473.849 1.473.849 0 

Fruits corfa 1.219.449 1.219.449 0 

Altres línies 13.754.351 13.499.003 17.222 

Total capítol 4 84.842.265 83.776.229 1.066.035 

Quant al desglossament per línies del capítol 7, "Transferències de 
capital", es mostren en el quadre següent: 

Quadre 7: Transferències de capital 
 

Línies 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
Pendent 
pagament 

Programes operatius   29.412.431 29.412.431 0 

Inversió R.1308/13. Article 50 6.302.089 6.302.089 0  

Aplicació estratègies desenvolupament local  3.792.133 3.792.133 0 

Valor afegit productes agrícoles i forestals 2.955.968 2.955.968 0 

Reestructuració i reconversió de vinyars  1.804.620 1.804.620 0 

Modernització d'explotacions agrícoles 913.840 913.840 0 

Instal·lació de joves agricultors 744.529 744.529 0 

Altres línies 1.577.548 1.577.548 0 

Total capítol 7 47.503.157 47.503.157 0 

La línia més important és la referent a "Programes operatius", les 
obligacions reconegudes de la qual representen el 61,9% del total del 
capítol. 
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5. Revisió de línies de subvenció 

5.1 Abast de la revisió 

S'ha realitzat el seguiment en 2015 de les quatre línies de subvenció 
revisades en l'exercici anterior, que van ser dos del capítol 4 "Règim de 
pagament únic" i "Ajudes agroambientals", les dues incloses en l'ajuda 
de sol·licitud única i dos del capítol 7 "Modernització d'explotacions 
agrícoles" i "Programes operatius". Els criteris de selecció van ser les 
línies de major import i dues de cada fons que les financen, FEAGA i 
FEADER. 

Tots els expedients revisats han sigut gestionats pels serveis 
corresponents de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural, en virtut dels acords de delegació que 
té subscrits l'AVFGA amb les direccions generals de la dita Conselleria. 

5.2 Aspectes derivats de la fiscalització 

La revisió realitzada sobre les quatre línies seleccionades ha posat de 
manifest determinats incompliments de la normativa aplicable, que 
s'han descrit en l'apartat 5 de l'Informe. A més, s'han observat altres 
aspectes d'interès, que es comenten a continuació: 

Línies "Règim de pagament bàsic" i "Ajudes agroambientals" 

- Les bases reguladores estan aprovades mitjançant l'Ordre 5/2015, de 
27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua. En els informes previs de l'Advocacia de la 
Generalitat i de la Intervenció Delegada consten determinades 
observacions que no han sigut tingudes en compte, com ara: 

- Les bases reguladores no contenen tots els aspectes que 
requereix l'article 165.2 de l'LHPSPIS, falta: el procediment de 
concessió, la quantia individualitzada de la subvenció o 
criteris per a la seua determinació, el termini i forma de 
justificació per part de la persona beneficiària, el mètode de 
comprovació de la realització de l'activitat, les mesures de 
garantia i la compatibilitat o incompatibilitat amb altres 
subvencions. 

- La convocatòria d'ajudes no inclou tot el contingut mínim que 
preveu l'Ordre 5/2015, falta: el termini de resolució i 
notificació; l'òrgan i termini per interposar el recurs que 
pertoque; els criteris de valoració de les sol·licituds, i el mitjà 
de notificació o publicació dels diferents tràmits. 



Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. Exercici de 2015 

39 

- La sol·licitud permet marcar la possibilitat d'adjuntar el DNI en 
format digital o en paper. No obstant això, aquest document no 
figurava en l'expedient revisat. 

Línia "Programes operatius" 

- En la comprovació formal del compte justificatiu s'ha observat que 
hi ha justificants de despesa i de pagament que no figuren 
adequadament estampillats amb la indicació que aquesta despesa 
ha estat subvencionat. 

Línia "Modernització de les explotacions agrícoles" 

- L'auditoria realitzada pel Servei d'Auditoria Interna de l'AVFGA 
posa de manifest algunes debilitats en el sistema de control 
intern, entre les quals figuren la insuficiència de personal tècnic i 
les deficiències en la supervisió de les actuacions. També inclou 
certes recomanacions, entre les quals destaca la necessitat de 
deixar evidència en els expedients dels controls "in situ" de les 
inversions dutes a terme. 


